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Var du ute i sista
sekund förra året?

Visste du att...
Under perioden 1 januari – 31 december
2021 gäller en tillfällig skattefrihet för
gåvor som innebär att du inte
förmånsbeskattas för gåvor från din
arbetsgivare så länge gåvornas värde
sammantaget inte överstiger 2 000 kr
och att de inte lämnas i pengar.
Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men
gäller för hela året.

INNEHÅLL
HEMINREDNING
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FRISKVÅRD

LÄS MER
HÄR

Ullpläd

FRÅN 360 KR/ST
Klippan Yllefabrik har tagit
fram en textilkollektion i
samarbete med kända
formgivare. Alla filtar och
plädar tillverkar de från
grunden i deras egna
fabrik.

Väskset för den
resande

FRÅN 360 KR/ST
Maxi väskset 5-delar.

Påslakanset från Ylleverket

FRÅN 449 KR/ST
Härliga påslakanset i 4 delar (2 st påslakan & 2
st örngott) från Ylleverket. Vävt med extra
många fina och tunna bomullstrådar som gör
tyget slitstarkt samt skapar fint mönster.
Påslakan: 150x210 cm, örngott: 50x60 cm.
100% bomull.
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Med en dröm från Sveriges västkust har Vargen & Thor
kommit till liv. En dröm om unika produkter som inte
ser ut som något du tidigare sett i världens kök. En
dröm om produkter som kan vara kreativa men
samtidigt enbart innehålla kloka materialval utan att
t.ex. ha beläggning eller annat som kan vara farligt för
dig. En dröm om att ha alla dessa positiva egenskaper,
men utan att ha en hög prislapp. En produkt som tål
tuffa tag och som är byggd för att hålla.

Bestickset

FRÅN 949 KR/ST
16 st maskindisksäkra,
hamrade bestick.
Tillverkade i rostfritt stål.

Knivset

FRÅN 1599 KR/ST
VARGAVINTER – en komplett
samling knivar. Kockkniven ROY
X, brödkniven ELMER samt
grönsakskniven ROY Mini.

Chopsticks i mässing

FRÅN: 360 KR/ST
100% diskmaskinssäkra. 5 års garanti.
Varje set levereras med 4 par pinnar
(totalt 8st pinnar) samt 4st
chopsticks-ställ i matchande färg.
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Heberlines
delikatesslåda

FRÅN 450 KR/ST
1st Korvring 370g
1st Ölkorv 3-pack 100g
1st Heberleinare 2-pack 175g
1st Aquavitkorv 2-pack 175g
1st Cognacs medwurst 200g
1st Bjärekorv med vitlök 200g
1st Senap 250g

Jutesäck med godis

FRÅN 99 KR/ST
En klassiker som alltid går hem.
Välj bland 0,5-2 kg jutesäck fylld
med kvalitetsgodis från kända
varumärken. Går att få med
julhälsning och företagslogo.

Godis i korg

FRÅN: 249 KR/ST
Välj bland 2-5 kg på korgen som
förgyller receptionen eller
fikarummet hos dina anställda eller
kunder. Denna korg kommer
inslagen i cellofan.
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MAT & GODIS
Sista dagarna innan julledigheten kan
behöva lite extra motivation och vad
blir man inte gladare av än en liten
godbit till kaffet i pausen.

GÅVOKORT
Fram till den 31 december 2021 har du som arbetsgivare möjligheten
att premiera dina medarbetare med gåvor till ett värde av 2000 kr. I
kombination med den skattefria gränsen på 500 kr för julklappar har
du i år ett utrymme för att ge dina anställda gåvor till ett sammanlagt
värde av 2500 kr inkl. moms.

Joyful Giftcard

FRÅN 200 KR/ST*
Årets gåvokort är fulladdat med gåvor från
välkända varumärken. I år har vi hela sju valörer
från 200 kr till 2000 kr att välja mellan.

Se de olika valmöjligheterna HÄR.
*frakt 75 kr/st tillkommer per kort

Tings Gåvokort med
bonusgåva "Selected
by" Markus Aujalay

FRÅN: 398 KR/ST*
Gåvokortet Exclusive innehåller ett 70-tal
fina gåvor som mottagaren själv väljer
via gåvokortet.

KONTAKTA OSS

Garnisonsgatan 19
254 66 Helsingborg

*frakt 79 kr/st tillkommer per kort

Verkstadsgatan 14
262 71 Ängelholm

042-21 93 33

info@kondektor.se

Möjlighet
att välja
en bonusgåva

värde upp till 998:och 10 st olika
bonusgåvor att välja
bland*.
Klicka HÄR för att se hela
utbudet av bonusgåvorna.

TEKNIK
Gadgets som kan göra
vilken tekniknörd som
helst lycklig.
NYHET!
Laddningslåda med
UV-C-teknologi

FRÅN: 549 KR/ST
UV-C-antibakteriell laddningslåda
med gummiyta och en USB-Claddningskabel gjord av RPET. UVC-teknologin neutraliserar 99 % av
alla existerande bakterier och
mikrobiologiska föroreningar inom
3 minuter.

Cykelhjälm med
belysning

FRÅN 699 KR/ST
Den vattentåliga hjälmen ser till
att du syns i trafiken tack vare de
automatiska LED-varningsljusen.

Mi Electric Scooter
1S Nordic Edition

FRÅN 4499 KR/ST
Med dess lätta vikt på 12,5 kg
kombinerat med att du enkelt kan
fälla ihop den på tre sekunder blir
det din kompanjon vart du än ska.

Vattentät högtalare

FRÅN: 399 KR/ST
En vattentät högtalare som levererar
musiken eller ljudboken utomhus.
Grym take a way högtalare, som
bubblar av musik.
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FRISKVÅRD
Man blir piggare, starkare och minnet kan förbättras.
De positiva effekterna av träning är bevisade, och
speciellt träning utomhus! Investera i dina anställdas
hälsa genom någon av nedan produkter.

SORTINO OUTDOOR
KIT

FRÅN: 799 KR/ST
Det ultimata kittet för dagsutflykten.
Innehåller en svart Sortino
kylryggsäck, en svart Miles
termosflaska 500 ml och
2 st Sortino sittunderlag.

Padelväska

FRÅN 399 KR/ST
En väska som fungerar som en
ryggsäck för padel och en mängd
andra användningsområden.
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Friskvårdskit från Craft

FRÅN 1.999 KR
Uppmuntra dina anställda till sport och
träning ute i naturen med detta snygga
träningskit, ihopsatt för att passa i alla väder.

5
produkter
ingår!

Produkt

1

RUSH WIND JKT M
Rush Wind Jacket är en tunn och
lätt vindjacka gjord i ett vävt
funktionsmaterial som ger bra
fukttransport. Två fickor med
dragkedja. Perfekt för exponering av
klubb-, sponsor- och företagsloggor.

Produkt

2

VISIBILITY VEST
Funktionell reflexväst med 360
graders synlighet för säker
löpning i ljussvaga förhållanden.
CE-märkt och godkänd enligt
EN 1150:1999. Unisex-modell.

Produkt

3

V150
ENGINEERED
Löparsko med effektiv ventilation,
bra flexibilitet och stöd för ett
neutralt löpsteg. Perfekt för både
intervall- och distanspass.

Produkt

4

CORE SIX DOTS
KNIT HAT
Jacquardstickad träningsmössa
med mjukt fleecefoder för optimal
värme och komfort.

Produkt

5

RUSH WIND PANTS M
Rush Wind Pants är en tunn och lätt vindbyxa
gjord i ett vävt funktionsmaterial med bra
fukttransport. Byxan är även utrustad med
sidfickor, dragkedjor nedtill och avsmalnande
passform från knä till benavslut. Perfekt för
exponering av klubb-, sponsor- och
företagsloggor.
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